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Editors 
innovadors
La setmana passada va tenir lloc la 
tercera edició del Fòrum Edita Bar-
celona, que ha reunit 300 professi-
onals del sector editorial amb la idea 
de treballar la innovació aplicada al 
món del llibre. Va haver-hi un munt 
d’idees interessants. Per exemple, 
Markus Dohle, director general del 
grup editorial Penguin Random 
House, va posar sobre la taula la in-
cidència i l’actualitat de factors que 
són ja un clàssic del sector: la pirate-
ria, els nous formats i els índexs de 
lectura. Les estadístiques manen en 
tots els sectors, i la indústria del lli-
bre no havia de ser diferent. Ara bé, 
que tot un director general d’un dels 
grups editorials més importants del 
món digués que “els llibres per a 
nens i joves estan tenint un creixe-
ment més veloç”, un cop més és em-
bolicar la troca i barrejar pomes amb 
peres. En primer lloc, això ja ho sap 
tothom. I en segon lloc, el més inte-
ressant d’això és la causa, que no dei-
xa de ser sempre la mateixa: l’acció 
determinant i decisiva del món esco-
lar, que distorsiona la realitat. ¿Algú 
s’imagina que en el gremi dels can-
saladers hi hagués una època que 
s’obligués el jovent a menjar botifar-
ra? L’única cosa certa és que quan 
surten de l’escola deixen de llegir, al-
menys amb la intensitat anterior. 

Llegir és de nenes? 
I aquesta caiguda de la lectura és 
més dràstica entre els nois que no 
pas en les noies. És un peix que es 
mossega la cua alimentat pels inte-
ressos de les multinacionals del sec-
tor de l’electrònica. Els nois veuen 
que les noies llegeixen i, en un pe-
ríode de formació especial de la vi-
da, atribueixen al fet de llegir l’eti-
queta d’activitat femenina. Recupe-
rar-los és molt difícil. Per altra ban-
da, el director general de Penguin 
Random House afirmava que els 
nois vivien envoltats de pantalles, 
de món virtual, i estaven tornant a 
voler llegir llibres físics. Extraordi-
nari. Que em digui on passa aquest 
fet gairebé sobrenatural, que corro 
a fer-me una selfie amb el primer 
adolescent que em trobi en aquest 
moment vital. La indústria editori-
al té reptes importants, importan-
tíssims (plantejar la batalla a la 
competència del món virtual, l’elec-
trònic i el de les xarxes és un dels 
primers). I els autors hem de fer-li 
costat tant com puguem. Nosaltres 
hi posem el material, les històries, la 
matèria primera. Els editors han de 
posar-hi imaginació, però han de to-
car de peus a terra.!

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

El pensador gairebé 
centenari Mario 

Bunge és autor d’un 
diccionari essencial per 
a tothom qui vulgui co-
nèixer els principals 
termes relacionats amb 
la filosofia. Finalment 
traduït al català, està 
redactat en un estil sen-
zill i clar que fa del vo-
lum una eina de consul-
ta imprescindible.

Diccionari 
filosòfic 
MARIO BUNGE 
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Sense que l’autor 
s’ho hagi propo-
sat –si ho fes, 
l’efecte s’esvai-
ria a l’instant– 
Un estiu dibuixa 
una lliçó de vida. 

Seguir les passes de la reflexió de 
Francesc Parcerisas és com seguir 
un mestre, però sense que aquest 
ni tan sols es giri per comprovar si 
ha creat cap mena de ressò. Assis-
tim, de vegades astorats, a una 
conversa íntima d’un jo que s’ex-
plica i es qüestiona, que furga en el 
dolor i la por.  

Es tracta d’un jo que ignora els 
fets rellevants amb negligència i 
que es fixa tossudament en minúci-
es aparentment prescindibles. L’es-
pectacle no és altre que la gestació 
d’un relat vital que els lectors po-
dem observar com qui diu en direc-
te. L’autor es construeix a ell mateix 
i fa quallar les vivències en aquella 
incerta matèria que en diem memò-
ria. I la memòria és el nucli més in-
tern de cadascú de nosaltres. Ve-
iem, doncs, com la recerca de sen-
tit i la tria d’instants construeixen 

Els castors del Danubi 

l’home des de dins i com es genera 
l’espina dorsal de conviccions i sen-
sibilitats que el converteixen en una 
personalitat única.  

S’ha abusat molt en la literatu-
ra catalana del concepte de “poe-
sia d’experiència”. Però Un estiu 
torna a demostrar que no es trac-
ta de comptabilitzar quants entre-
pans de truita ha menjat un autor 
o bé si és més important que els 
mitjons siguin de cotó o bé de co-
lors interessants. Tots aquests de-
talls no pretenen ser la constatació 
banal d’una agenda diària, sinó 
que representen una pedra posada 
per ensopegar-hi. I a partir 
d’aquests instants de desconnexió, 
la consciència pot començar a fur-
gar en espais difícilment accessi-
bles. Afloren emocions contingu-
des i pors que desarmen. Al davant 
hi tenim l’home sol amb tota la se-
va fragilitat.  

No és del tot casual que en lite-
ratura catalana la mirada autobio-
gràfica sigui tan notòria. Potser 
vestiria més si tinguéssim el nostre 
Dostoievski i el Gustave Flaubert, 
i llavors el nostre Lotman i el nos-

tre Pierre Bourdieu per analit-
zar-los fins que comprengués-
sim com és ben bé la societat en 
què vivim. Però no és així, el 
marc de la comunitat tanmateix 
ens falla, els límits de la consci-
ència col·lectiva són desdibui-
xats i, amb això, l’existència 
col·lectiva significa bàsicament 
compartir l’espai amb individus 
tossudament singulars.  

Un país ferit 
No és pas una mala notícia. Lite-
ràriament parlant aquest fet re-
sulta increïblement interessant. 
Les escriptures que parteixen 
d’un jo que no busca cap mena de 
suport –en el cas de Parcerisas ni 
tan sols en la família o la feina 
com els espais de socialització 
més elementals– han rebentat el 
sostre del gènere més invasor 
que mai ha conegut l’espècie hu-
mana, la novel·la. Els catalans te-
nim el nostre Fuster i el nostre 
Pla, el nostre Guillamon i el nos-
tre Parcerisas per emmirallar-
nos-hi i sospesar-nos de manera 
severa, analítica.  

És tot un país, un país ferit, 
inestable i insegur que busca a 
través d’aquestes veus una ma-
nera de definir-se. Vist des 
d’aquesta perspectiva, la mane-
ra com tractar la mort d’un amic 
o la sexualitat en la vellesa dei-
xen de ser qüestions merament 
personals. És tota una societat la 
que es reflecteix a través 
d’aquests dubtes i incerteses. I 
tenir el valor de plantejar la fal-
ta de respostes ens ajuda a sen-
tir-nos acompanyats. Un estiu 
aconsegueix transmetre la cer-
tesa que a través de la nostra cul-
tura es parla de coses que són 
existencialment vinculants, que 
no podem pas negligir.  

Vaig dir-li a Jordi Nopca, que 
coordina aquestes pàgines, que 
llegiria el llibre durant un con-
grés a Ratisbona i em va respon-
dre amb una exclamació: “A Ra-
tisbona! Hi vaig veure castors al 
Danubi, aixecant un petit dic”. 
No hi he trobat castors a la riba 
del riu blau, Jordi. Però sí un po-
eta que feia un petit dic, un dic 
segurament inútil, perquè la vi-
da és un riu molt més majestu-
ós que el Danubi. Així que l’únic 
consol que ens podem assegurar 
entre tots és que compartim la 
necessitat de la bellesa.!
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Marbot ha tingut 
l’encert d’apostar 

per la traducció catalana 
de Josep Olesti de dos 
dels llibres fonamentals 
de l’alemany Gottfried 
Wilhelm Leibniz. Són 
Discurs de metafísica 
(1686), primera exposi-
ció del seu sistema de 
pensament, i Monadolo-
gia (1714), quinta essèn-
cia leibniziana.

Discurs de 
metafísica 
G.W. LEIBNIZ 
Marbot
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La col·lecció Petita & 
Gran d’Alba Editori-

al té la intenció que ne-
nes i nens descobreixin 
qui eren i què van acon-
seguir les dones més im-
portants de la història 
actual. Ara és el torn 
d’Anna Frank, que va es-
criure un dietari corpre-
nedor abans de ser tan-
cada –i morir– en un 
camp de concentració.

Anne Frank 
S. DOROSHEVA / 
M.I. SÁNCHEZ 
Alba 
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